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Abstrakt 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem som kan vara ett livshotande tillstånd. Att 

drabbas av en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse i det akuta skedet som kan ha en 

påverkan på det fortsatta livet. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att stärka personers 

egna resurser till egenvård. Syfte: Syftet var att belysa dagligt liv hos personer som har 

genomgått hjärtinfarkt. Metod: Metoden var en litteraturöversikt baserad på 16 

vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och var utgivna mellan 2009–2019. Det 

insamlade materialet analyserades och indelades i kategorier som därefter utmynnade i ett 

tema och ett resultat växte fram. Resultat: Det dagliga livet efter hjärtinfarkt påverkades 

genom fysiska och psykiska förändringar samt en inverkan på den sociala tillvaron. De 

upplevda förändringarna var individuella och kunde både uppfattas som positiva och 

negativa. Diskussion: För att minska personers upplevda begränsningar i det dagliga livet 

behöver sjuksköterskan individanpassa omvårdnaden. Det kunde ses ett samband mellan 

den upplevda känslan av sammanhang och hur personer klarade av den förändrade 

livssituationen hjärtinfarkten hade inneburit. Slutsats: Sjuksköterskan behöver ha förståelse 

för att livet efter en hjärtinfarkt kan påverkas på olika sätt för att kunna ge individuellt 

anpassad omvårdnad. Vidare forskning behövs kring vilken typ av information och stöd 

personer önskar. 

 

Nyckelord: Dagligt liv, hjärtinfarkt, KASAM, litteraturöversikt, omvårdnad,  
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Introduktion 

Hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem som kan vara ett livshotande tillstånd. Att drabbas av 

hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse som kan ha en påverkan på det fortsatta livet. 

Som sjuksköterska är det sannolikt att möta de här personerna i sin profession och då krävs 

kunskap och förståelse kring de konsekvenser som kan förekomma. 

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 

Under 2017 insjuknade 25 300 personer över 20 år i akut hjärtinfarkt i Sverige varav nästan 

en fjärdedel avled. De senaste 15 åren har antalet drabbade och avlidna personer i 

hjärtinfarkt minskat. Förekomst av hjärtinfarkt är lägre hos kvinnor än hos män, men 

skillnaden mellan könen har blivit mindre med åren (Socialstyrelsen, 2018). 

Vid hjärtinfarkt stoppas blodtillförseln, antingen delvis eller helt, i ett eller flera kranskärl på 

grund av förträngning eller blodpropp. När ett kranskärl stängs av skapas syrebrist i hjärtat 

och inom 30 minuter har en del av hjärtmuskelcellerna skador som blir oåterkalleliga. 

Behandlingen av hjärtinfarkt i det akuta skedet är inriktad på att minska skadorna i 

hjärtmuskeln och hur väl det lyckas beror på hur fort sjukvården inleder behandling. Den tid 

som går innan behandling sätts in har också påverkan på hjärtats funktion, personens 

livskvalitet och dödligheten (Rydberg & Holst, 2016, s. 227–228).  

Riskfaktorer och symtom 

Riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt kan delas in i tre kategorier. Den första är icke 

påverkbara faktorer som ålder, kön och ärftlighet. Den andra är livsstilsrelaterade orsaker 

såsom rökning, alkoholintag, kostvanor och brist på fysisk aktivitet. Den tredje är 

framväxande faktorer som till exempel högt kolesterol och åderförkalkning (Boateng & 

Sanborn, 2013). Risken för återfall och död är större de första fem åren efter hjärtinfarkt 

jämfört med personer som inte haft hjärtinfarkt (Johansson, Rosengren, Young & Jennings, 

2017). 

De vanligaste symtomen vid hjärtinfarkt är smärta eller obehag i bröstet, följt av andnöd, 

arytmi (störning av hjärtats normala rytm) och strålande smärta i armar, nacke och käke. 
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Kvinnor, äldre personer och personer med diabetes kan uppleva mer atypiska symtom och 

hjärtinfarkten kan därför vara svårare att upptäcka i ett tidigt skede (Soares Passinho, Garcia 

Romero Sipolatti, Fioresi & Canicali Primo, 2018). Tiden från symtomdebut till att söka vård 

kan bli längre när personer som drabbas är ensamma eller i befinner sig i en främmande 

miljö. En del väntar på att symtomen ska försvinna eller att deras partner ska komma hem. 

Om symtomen kommer och går kan tiden innan uppsökande av vård bli längre (Coventry, 

Schalkwyk, Thompson, Hawkins & Hegney, 2017). När symtomen på hjärtinfarkt kan 

identifieras tidigt minskar dödligheten och prognosen blir bättre (de Carvalho Santos et al., 

2015). 

Konsekvenser 

I den akuta fasen efter hjärtinfarkt och under den tidiga återhämtningsfasen ligger 

individens fokus på att överleva. Efter ett tag förflyttas fokus istället till att eventuellt behöva 

göra förändringar i sitt liv. Under den första månaden kan det bildas en osäkerhet hos 

personer när de inte vet hur livet kommer påverkas och det är vanligt förekommande med 

olika fysiska och psykiska symtom. Personer strävar efter att uppnå en balans i sin nya 

tillvaro. Det är viktigt att sjuksköterskan involverar närstående så tidigt som möjligt och 

vägleder dem till att vara ett stöd i den drabbades vardag (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007). 

Sjuksköterskans ansvar 

Personer som har haft hjärtinfarkt är en patientgrupp som sjuksköterskan kan möta inom 

primärvård, kommunal hälso- och sjukvård samt inom öppen- och sluten specialistvård 

(Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011, s. 207). Eftersom hälften av dödsfallen inträffar 

utanför sjukhus behövs undervisning från hälso- och sjukvårdspersonal kring en 

hjärtinfarkts symtombild. Då kan personer lära sig att känna igen symtom och därmed söka 

vård i tid om de skulle drabbas av en hjärtinfarkt igen (de Carvalho Santos et al., 2015).  

Sjuksköterskan ansvarar för att stärka personers resurser och på så sätt möjliggöra förmågan 

till egenvård efter hjärtinfarkt. Genom egenvård kan personen vara delaktig i sin 

rehabilitering och själv minska risken för ohälsa. Sjuksköterskan behöver motivera samt ge 

stöd och råd kring livsstilsförändringar. För att individualisera omvårdnaden måste 

sjuksköterskan ha kännedom kring och ta hänsyn till personens sjukdomshistoria, kultur, 
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livssituation, utbildningsnivå och eventuella kriser i sitt liv. Genom att bidra med sin 

expertis och handledning kan sjuksköterskan motivera till ökad självständighet och 

egenvård (Eikeland et al., 2011, s. 207–208). 

  

När sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden efter hjärtinfarkt kan risken för ett nytt 

insjuknande minskas genom motiverande samtal och undervisning. Med sjuksköterskans 

intervention kan det ses en större andel rökstopp, förbättrad kosthållning och ökning av 

regelbunden motion. Interventionen kan även öka följsamheten till föreskriven medicinering 

och sänka personers blodtryck (Irmak & Fesci, 2010). 

Dagligt liv 

Dagligt liv involverar hushållssysslor, arbete och avkoppling, inköp och ekonomi, resor samt 

kommunikation. Det kan vara aktiviteter som att sköta sin personliga hygien, laga mat, gå på 

arbetsrelaterade möten, hantera pengar, köra bil och förmågan att föra samtal (Johnson, 

Barion, Rademaker, Rehkemper & Weintraub, 2004). Med dagligt liv avses i den här 

litteraturöversikten aktiviteter i hemmet, på fritiden och i arbetet. 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

KASAM har en salutogen ansats som fokuserar på hälsans ursprung och personers unika 

förutsättningar för att kunna hantera påfrestande situationer som drabbar de själva eller 

närstående (Antonovsky, 1987/2005, s. 38–39). KASAM utgår från tre grundbegrepp, som är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Personer som upplever hög nivå av de tre 

grundbegreppen har en hög KASAM. När personer har en hög känsla av sammanhang 

innebär det att personen har en större förmåga att hantera en svår livssituation. 

Grundbegreppet begriplighet handlar om hur personer tolkar händelser i sitt liv. Det kan 

vara något som drabbar personen själv eller dess omgivning (Antonovsky, 1987/2005, s. 43–

44). Hanterbarhet innebär i vilken omfattning personer upplever att en situation som 

uppkommit i deras liv kan hanteras. Meningsfullhet anses vara den mest betydande delen i 

KASAM. Den uttrycker i vilken utsträckning personer kan känna meningsfullhet, drivkraft 

och engagemang i livshändelser. Det gör att personer kan se möjligheter istället för problem 

(Antonovsky, 1987/2005, s. 43–45). 
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Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse som drabbar många personer varje år. När 

förståelsen är bristfällig kring hur personer upplever sitt dagliga liv efter hjärtinfarkt, kan det 

finnas en risk att behov av stöd och råd inte tillgodoses och därmed leda till brister i 

omvårdnaden. Kunskap hos sjuksköterskan kan främja individanpassad omvårdnad och 

information. Det kan ge ökade förutsättningar för att kunna stötta personer till ett aktivt liv 

med en bibehållen livskvalitet. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa dagligt liv hos personer som har genomgått hjärtinfarkt. 

Metod 

Design 

Designen är en litteraturöversikt. Vid en litteraturöversikt genomförs enligt Polit & Beck 

(2016, s. 88, 111) en genomgång och sammanställning av forskning inom ett valt område. 

Utgångspunkten är en fråga och därefter formuleras och implementeras en plan för 

insamling av information som sedan analyseras, tolkas och sammanställs i text. En 

litteraturöversikt bör ge läsaren en objektiv och organiserad sammanställning av evidens i 

ett ämne. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inkluderade vetenskapliga originalartiklar skulle vara peer-reviewed, utgivna mellan år 

2009–2019 och deltagarnas ålder skulle vara lägst 18 år. Artiklarna skulle belysa patientens 

perspektiv oavsett kön. Deltagarna skulle ha genomgått hjärtinfarkt och tidsperioden sedan 

den inträffade hade ingen betydelse. Ett etiskt resonemang krävdes och artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska. Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod 

kunde inkluderas. Artiklar som ej bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet exkluderades. 

Litteratursökning 

Sökningar har gjorts i Cinahl, PsycInfo och PubMed. Till sökningarna användes Cinahl 

Headings, Thesaurus, MeSH och fritextsökning. Sökord redovisas i Tabell 1 och valdes ut 
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med stöd av Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2018) och Karolinska Institutets (2013) lista 

med termer för upplevelser i olika former.  

 
Tabell 1. Översikt av sökord 

Meningsbärande 
begrepp 

 Cinahl headings MeSH termer Thesaurus 

Hjärtinfarkt  Myocardial infarction Myocardial 
infarction 

Myocardial 
infarctions 

Det dagliga livet  ”Physical Activity”, ”Patient Attitudes”, ”Activities 
of Daily Living”, ”Attitude to Illness”, ”Quality of 
Life” 

”Quality of 
Life” 

 “Daily Life” 

 

Sökorden kombinerades på olika sätt genom att använda AND och OR som booleska 

operatörer för att hitta artiklar relevanta för syftet. Sökvägar för inkluderade artiklar 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av sökvägar för inkluderade artiklar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 1* Urval 
2* 

Urval 
3* 

Urval 
4* 

Cinahl 
181130 
  

  

  

(MH "Myocardial 
Infarction") AND (MH 
"Quality of Life") 

Published Date: 20090101-
20190231; Peer Reviewed; 
Age Groups: All Adult; 
Language: English, 
Swedish 

141 23 7 5 5 

Cinahl 
190123 
  

  

  

(MH "Myocardial 
Infarction") AND (MH 
"Attitude to Illness" 
OR "Activities of 
Daily Living") 

Published Date: 20090101-
20190231; Peer Reviewed; 
Age Groups: All Adult; 
Language: English, 
Swedish 

55 20 7 3 2 

Cinahl 
190205 

  

  

(MH "Myocardial 
Infarction") AND life 
experience* 

Published Date: 20090101-
20190231; Peer Reviewed; 
Age Groups: All Adult; 
Language: English, 
Swedish 

86 10 4 2 2 

PubMed 
190206 

  
  

("Myocardial 
Infarction"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh] 

Publication date from 
2009/01/01 to 2019/02/28; 
English; Swedish; Adult: 
19+ years 

279 31 15 4 3 

PsycINFO 

190204 

  

  

MAINSUBJECT.EXACT 

("Myocardial 

Infarctions") AND 

(daily life) 

Peer reviewed, 
Date: From January 01 

2009 to February 28 2019 
Language: 
English, Swedish 
Age group: 
Adulthood (18 Yrs & 

Older) 

12 10 5 4 4 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: 

Artiklarna kvalitets granskades. 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urval av artiklar gjordes i fyra steg, med stöd av “Handbok för utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten” (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2017). I första steget lästes titeln och om den svarade mot syftet 

lästes i andra steget abstraktet. Tredje steget var att översiktligt läsa hela artikeln och 

säkerställa relevansen till litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier. Om innehållet 

var relevant för syftet genomfördes det fjärde steget som var en granskning av kvaliteten. 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar gjordes med stöd av Fribergs 

granskningsfrågor (2017, s 187–188). Först kontrollerades att den teoretiska utgångspunkten 

var relevant till litteraturöversiktens syfte. Därefter granskades problemformulering och 

syfte för att säkerställa dess tydlighet samt artikelns metodavsnitt, resultat och 

metoddiskussion. I de kvantitativa artiklarna genomfördes även en kvalitetsgranskning 

kring urval av deltagare samt vilka statistiska analysmetoder som användes och deras 

lämplighet. Vid bedömningen av kvaliteten lades extra vikt vid metodavsnittet, hur datan 

insamlades, urvalet av deltagare, förekomst av etiskt resonemang samt resultatet. Om 

granskade delar ansågs vara genomförda på ett tillfredsställande sätt bedömdes artiklarna 

ha tillräckligt hög kvalitet för att kunna inkluderas. Totalt valdes 16 artiklar ut, varav 8 

kvalitativa och 8 kvantitativa. De inkluderade artiklarna redovisas i Bilaga 1. 

Analys 

Analysarbetet genomfördes utifrån Fribergs förslag till analysprocess (2017, s. 135–136). I 

utvalda artiklars resultat identifierades meningsenheter som kondenserades vid behov och 

översattes från engelska till svenska. Utifrån fynden växte subkategorier fram som 

färgkodades och skrevs ner för hand på lappar för att kunna urskilja likheter och skillnader. 

Subkategorierna delades in i tre kategorier som utmynnade i en tolkning av ett övergripande 

tema. Kategorier och tema redovisas i Figur 1. I Bilaga 2 redovisas en översikt av vilka 

artiklar som ingår i respektive kategori. 
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Figur 1. Kategorier och tema 

Etiska överväganden 

Litteraturöversiktens material i form av inkluderade artiklars resultat har återgetts med 

intention att inte förvanska fakta. Materialet har översatts från engelska till svenska med 

noggrannhet och en objektiv tolkning har eftersträvats. Citat har behållits på originalspråk 

för att inte ändra på innebörden. Under analysarbetet har en strävan funnits att lägga 

eventuell förförståelse och egna åsikter åt sidan. Etiska krav som ställdes på inkluderade 

artiklar var att det fanns ett etiskt resonemang kring genomförandet av studien. 

Resultat 

Dagligt liv efter hjärtinfarkt kunde påverkas fysiskt och socialt samt ge personliga 

konsekvenser. Personer kunde uppleva fysisk svaghet, påverkan på arbete och ekonomi, 

olika rädslor och en känsla av att livet aldrig mer skulle bli sig likt. 

Fysiska förändringar 

Personer kunde uppleva fysisk svaghet och förlust av uthållighet vid olika aktiviteter 

(Gwaltney et al.,2017). Det kunde tidigt ses begränsningar i personers tillfrisknande på 

grund av den lägre fysiska kapaciteten som inkluderade svaghet och minskad uthållighet 

(Junehag, Asplund & Svedlund, 2014). Personer upplevde svårigheter att promenera och 

andfåddhet vid fysiska aktiviteter men även utan anledning vid vila (Gwaltney et al., 2017). 

Det kunde finnas en osäkerhet kring fysisk ansträngning på grund av en rädsla att det skulle 

kunna resultera i en andra hjärtinfarkt. Personer kunde hindras från att motionera på grund 

av läkemedel som förskrivits efter hjärtinfarkten då en del av dem sänkte hjärtfrekvensen 

(Junehag et al., 2014). Läkemedel kunde även påverka fysisk förmåga på andra sätt: 

Påverkan 
på dagligt 

liv

Fysiska 
förändringar

Inverkan på 
den sociala 

tillvaron

Personliga 
konsekvenser 
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And I had such heavy side effects, especially from the blood pressure medicine. I got such terribly 

swollen legs, I can’t describe it. I think we were away on holiday in Sweden, driving the car and caravan, 

and I had swollen feet like elephant feet (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg., 2011, s. 462).  

 

Det kunde upplevas som en kamp att nå sin tidigare fysiska aktivitetsnivå (Fredriksson-

Larsson, Gwaltney et al., 2017; Junehag et al., 2014) och att genomföra hälsosamma 

livsstilsförändringar. Personer kunde inte längre utföra aktiviteter med samma lätthet och 

energi som tidigare. Antalet spontana utflykter hade minskat och aktiviteter skedde i ett 

långsammare tempo (Andersson, Borglin & Willman., 2013). Fysisk försämring ansågs 

negativt då det var en orsak till att personer inte längre kunde göra allt som de önskade. Det 

gjorde att de var mindre nöjda med sina liv (Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund, 2016). 

‘“In that situation I had to give in and say, “Okay, I can’t do it”. Then I felt really pissed at 

myself” (Simonÿ et al., 2016, s. 236).  De som hade haft en hög nivå av aktivitet före 

hjärtinfarkten tog det lugnare, utan att ha några fysiska orsaker till det. Nya känsligheter, 

såsom för kalla eller varma temperaturer förhindrade personer från att utföra 

utomhusaktiviteter som de hade gjort före hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014). Fysisk 

svaghet kunde ge upphov till känslor av frustration (Merritt, Zoysa, Hutton & de Zoysa, 

2017; Simonÿ et al., 2016) och en del likställde den fysiska svagheten med ålderdom (Merritt 

et al., 2017). Äldre personer upplevde att de hade en längre väg till fysisk återhämtning än 

yngre, men inte att deras hjärtsjukdom inkräktade på deras dagliga liv (Sjöström-Strand et 

al., 2011). Ett år efter hjärtinfarkten rapporterade personer att de fortfarande hade minskad 

fysisk kapacitet (Junehag et al., 2014).  

 

Andfåddhet rapporterades hos 25% (n=89). Minst en halvtimmes aktivitet per dag 

genomfördes av 39,3 % och 30% angav att de gjorde det en gång i veckan eller mindre. 

Flertalet personer gick färre steg per dag än de 10 000 steg som de hade blivit 

rekommenderade (Brändström et al., 2009): 
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Antal steg  

per dag 

 

Andel 

personer  

i procent 

913–3408 25% 

3477–6454 25% 

6577–8931 25% 

8957–19 980 25% 

Figur 2: Fördelning av antal steg per dag  

(statistik från Brändström et al., 2009) 
 

Begränsningar i dagliga aktiviteter rapporterades hos 48,4% (n=16 729) och 28,2% uppgav 

försämrad fysisk hälsa mer än 15 dagar i månaden (Mollon & Bhattacharjee, 2017). 

Andfåddhet kunde även upplevas under sexuell aktivitet liksom erektionsproblem, vaginal 

torrhet, hjärtklappning och bröstsmärta. Sexuell aktivitet uppgavs hos 86% (n=128) året före 

hjärtinfarkten, och 80% uppgav det året efter. Personer med en partner fortsatte att vara 

sexuellt aktiva året efter hjärtinfarkten och var väldigt nöjda med sin intima relation. Det var 

av statistisk signifikans (P<0.05) att kvinnor rapporterade oförändrad sexuell funktion året 

efter medan mäns hade minskat (Thylén & Brännström, 2015).  

Inverkan på den sociala tillvaron 

 

Arbete och ekonomi 

Upplevda krav från arbetsgivare, Försäkringskassan och vårdpersonal gjorde att personer 

hade mindre tid till återhämtning och rehabilitering. Det adderade ännu mer stress till en 

livssituation som de redan kämpade med att få kontroll över (Andersson et al., 2013). Att 

vara sjukskriven kunde skapa en känsla av osäkerhet likväl som en ekonomisk stress. För att 

klara den ekonomiska situationen behövde en del personer låna pengar från släktingar eller 

till och med sälja personliga ägodelar (Andersson et al., 2013). De som hade blivit 

ekonomiskt beroende av andra upplevde det genant och såg det som att de hade förlorat sin 

självständighet och sin förmåga att vara familjeförsörjare. Några såg inget annat alternativ 

än att de var tvungna att arbeta och tjäna pengar (Merritt et al, 2017). På grund av 

ekonomiska orsaker kände sig personer tvingade att återgå till arbetet, trots att de inte hade 

hunnit återhämta sig tillräckligt (Merritt et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011). “What if I 
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can’t work? What if I can’t provide? ... I just kind of had these fears of...what effect, again, 

that might have on... my family, um, you know, whether I’d be able to provide... “ (Merritt et 

al., 2017, s. 597). Personer kunde uppleva maktlöshet när Försäkringskassan krävde att de 

skulle återgå till arbetet innan de kände sig redo. De upplevde att de inte fick individuell 

handläggning vilket gav en känsla av nedvärdering (Andersson et al., 2013). 

 

Mindre styrka och energi tvingade personer att prioritera annorlunda angående sitt arbete, 

antingen arbetade de kortare dagar eller sjukskrev sig (Simonÿ et al., 2016). De som hade haft 

hög stressnivå på arbetet uttryckte att de behövde byta arbetsplats för att minska risken för 

en ny hjärtinfarkt (Merritt et al., 2017). Det fanns en oro att inte kunna utföra sitt arbete lika 

effektivt som tidigare men de undvek att diskutera sina problem av rädslan att förlora sina 

arbeten. Hot av att omplaceras eller avskedas och att inte ha styrkan att stå på sig resulterade 

i en känsla av att vara i arbetsgivarens våld, vilket skapade en stor osäkerhet och press. 

Personer som var arbetslösa när de fick hjärtinfarkt hade en rädsla för att bli mindre 

attraktiva på arbetsmarknaden (Andersson et al., 2013). En oro kring att behöva gå i pension 

fanns då det kunde betyda en ekonomisk begränsning och de var inte tillfreds med tanken 

på att vara ensam i huset under dagtid (Simonÿ et al., 2016). 

 

Efter en månad hade 41,7 % (n=22 394) av personer som haft hjärtinfarkt återgått till arbetet 

och ett år efter var det 91,1 % som hade gjort det. Det var mer vanligt att de inte hade kvar 

sin anställning ett år efter återgång till arbete jämfört med personer som inte hade haft 

hjärtinfarkt, se Figur 3. Det var även mer vanligt att de avslutade sin anställning på grund av 

att de gick i tidig pension (P<0.01) (Smedegaard et al, 2017). 
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Figur 3. Procent som är fortsatt anställda ett år efter återgång till arbete (statistik från Smedegaard et al., 2017). 
  

 

Under de första tre dygnen efter hjärtinfarkten var den ekonomiska stressen högre hos de 

personer som upplevde sämre fysisk och psykisk hälsa (P=<0.001). Personer som 

rapporterade hög ekonomisk stress var mer benägna att ha upplevt minskad livskvalitet på 

grund av sina hjärtsymtom (P=<0.001). Ett år efter hjärtinfarkten hade fysisk och mental 

hälsa förbättrats hos de flesta. Det var inte längre lika vanligt med kärlkramp och 

hjärtsymtomen påverkade inte livskvaliteten i lika stor utsträckning. De med hög ekonomisk 

stress hade en fortsatt sämre fysisk och mental hälsa och hade en större risk för att bli 

återinlagd av olika anledningar (Shah et al., 2012). 

Familj och vänner 

I de flesta fall upplevde personer att vänner var ett stöd under återhämtningen (Junehag et 

al., 2014; Sjöström-Strand et al., 2011). Det sociala stödet kunde bestå av hjälp med praktiska 

saker som transport och hjälp med dagliga aktiviteter. Det ansågs viktigt att ha någon att 

kontakta om de behövde få prata om sitt mående eller sin rädsla för framtiden (Sjöström-

Strand et al., 2011). Att socialisera sig med familj och vänner begränsades av den bristande 

fysiska och mentala energin (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014). “I’m forced to 

adjust [to my new physical limitations], but I want to do more than I’m able to” (Junehag et 

al., 2014, s. 293). Vissa personer distanserade sig från nära och kära och hade svårigheter att 

delta i sociala sammanhang (Gwaltney et al., 2017). Några beskrev att deras sociala nätverk 
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var grundat i beteenden som de trodde hade bidragit till hjärtinfarkten och som var svåra att 

göra sig av med (Merrit et al., 2017). 

I don’t go to the pub to drink no coffee...so I don’t go to pubs no more because I’d be tempted...I’m a 
very social person, I loved going out...it’s hard to go to a pub and not [be] drinking. (Merrit et al., 2017, 

s. 600). 

Motivationen till att samspela med andra vid familjehögtider eller aktiviteter med barnbarn 

hade minskat (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Upplevelsen av trötthet kunde leda till att 

personer fick svårt att hantera konflikter med sina barn, eller utsätta sig själva för längre 

perioder i högljudda miljöer. Personer försökte så långt som det var möjligt att hantera sin 

livssituation själva. De kunde dock känna att de inte hade något annat val än att be familj 

och vänner om stöd och hjälp, vilket skapade en känsla av att vara beroende av andra 

(Andersson et al., 2013). Att låta familjemedlemmar och vänner bidra genom att erbjuda 

praktisk hjälp eller råd kunde däremot anses vara viktigt för att genomföra bestående 

livsstilsförändringar (Junehag et al., 2014). En del upplevde dock inte tillräckligt med stöd 

från familjen för att kunna göra det (Sjöström-Strand et al., 2011).  

 

I Mollon & Bhattacharjee (2017) rapporterade 78,1% (n=16 729) bristande socialt stöd men 

enligt Leifheit-Limson et al. (2012) kan det sociala stödet upplevas olika under det första året 

efter hjärtinfarkt, se Figur 4. 

 
Figur 4. Upplevt socialt stöd (n=1951) under det första året efter en hjärtinfarkt (statistik från Leifheit-Limson et al., 2012) 
 

Personer som upplevde genomgående lågt socialt stöd hade lägre livskvalitet, sämre psykisk 

hälsa och hade mer depressiva symtom (P<0.001). Personer med genomgående högt stöd 
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hade högre livskvalitet, generellt bättre mental funktion samt mindre depressiva symtom 

(P<0.001). De hade även generellt bättre fysisk funktion och mindre kärlkramp. Oavsett 

upplevt socialt stöd förbättrades generellt hälsostatus och depressiva symtom under de tolv 

första månaderna efter hjärtinfarkt (Leifheit-Limson et al., 2012). 

Personliga konsekvenser 

Den fysiska och mentala påverkan av hjärtinfarkt gjorde att det var svårt att återfå balansen i 

livet. En del kunde uppleva att de blev tvingade till en lång och svår resa vilket skulle 

innebära stora förändringar (Simonÿ et al., 2016). Personer beskrev det som en traumatisk 

händelse att drabbas av hjärtinfarkt (Andersson et al., 2013). Att försöka förstå hur det är att 

leva efter hjärtinfarkten var förenat med ångest och nedslagenhet. De undrade på vilket sätt 

det skulle inverka negativt på deras dagliga liv och påverka deras nära familjemedlemmar. 

Personer som fortfarande upplevde symtom såsom bröstsmärta och andfåddhet uttryckte en 

känsla av ångest och bekymrade sig för framtiden (Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei & 

Norekvål,. 2016). Att lida av en svår kronisk sjukdom upplevdes som en stor börda och en 

del kände sig sårbara och hjälplösa (Simonÿ et al., 2016). Personer kunde uppleva 

depressionsliknande symtom och en del uttryckte känslan av att inte vilja leva. “Sometimes 

you get to thinking if I had died it might have been a better choice than dealing with 

everything” (Gwaltney et al.,2017, s. 231).  

 

Att ha genomgått hjärtinfarkt kunde påverka självförtroendet negativt och väcka en känsla 

av att bli kategoriserad som sjuk vid en relativt ung ålder. En del hade plötsliga och starka 

humörsvängningar på grund av sådant som inte hade bekymrat dem före hjärtinfarkten. Det 

ledde till samvetskval, skuld och brist på tillit till sig själv (Andersson et al., 2013). 

Now at the blink of an eye, I get mad about nothing, just like that [snaps his fingers]. Today I get upset 

about things that I would not even consider getting angry about before. This naturally affects our 

relationship. She [wife] gets a lot of crap for the things I do, and I get irritated and snub her (Andersson 

et al., 2013, s. 767) 

 

Försämrad mental hälsa mer än 15 dagar i månaden rapporterades hos 13.8% (n=16 729) 

(Mollon & Bhattacharjee, 2017). 
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Rädsla och oro 

Rädsla av olika slag är vanligt förekommande efter att ha drabbats av hjärtinfarkt 

(Andersson et al., 2013; Gwaltney et al.,2017; Simonÿ et al., 2016; Sjöström-Strand et al., 

2011). En rädsla som fanns var att drabbas av en till hjärtinfarkt (Andersson et al., 2013; 

Gwaltney et al., 2017; Junehag et al., 2014; Simonÿ et al., 2016; Sjöström-Strand et al., 2011) 

och personer kunde se alla sorters fysiska förändringar som symtom på början till en 

ytterligare (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014; Merrit et al., 2017; Sjöström-Strand et 

al., 2011). Några beskrev osäkerhet kring hur symtom från hjärtat skulle kännas igen och 

hanteras (Fålun et al., 2016). Tanken på äktenskapliga plikter kunde skapa ångest och rädsla 

för den fysiska ansträngning det skulle innebära. Sexuella känslor och behov fanns men 

trycktes undan då personer kände en rädsla för att inte kunna prestera sexuellt och inte 

kunna återfå ett normalt sexuellt samliv (Andersson et al., 2013).  När personer upplevde 

kroppen som främmande kunde en rädsla av att vara ensam uppstå. De valde att vara på 

platser där det fanns andra i närheten med enkel tillgång till ambulans, och de ville ha 

regelbunden kontakt med familj och vänner (Andersson et al., 2013). Personer uttryckte att 

säkerheten de hade känt i sitt hem, så väl som på arbetet, hade blivit äventyrad. De var 

rädda för att de kanske skulle förlora sin förmåga att fortsätta ta hand om sitt hus och 

trädgård. Det fick dem att oroa sig för om de skulle tvingas lämna sitt hem (Simonÿ et al., 

2016). Särskilt äldre personer var rädda för risken att inte kunna återvända hem och därför 

behöva spendera resten av sitt liv på ett äldreboende (Fålun et al., 2016). Rädslan för att dö i 

en hjärtinfarkt var för en del nära kopplad till att inte kunna fullfölja sitt ansvar som förälder 

gentemot sina minderåriga barn (Andersson et al., 2013; Merrit et al., 2017). Personer var 

rädda för att inte få se sina barn växa upp och kunna ta del av deras livsplaner och drömmar. 

Det fanns en uppenbar rädsla och ett bekymmer kring deras barns hälsa och den potentiella 

risken att barnen också kunde drabbas av en hjärtinfarkt i framtiden (Andersson et al., 2013). 

Äldre personer var oftast mer bekväma med sin egen dödlighet och hade liten oro inför 

framtiden (Fålun et al., 2016).  

 

En rädsla för att dö i sömnen kunde orsaka sömnsvårigheter (Andersson et al.,2013; 

Gwaltney et al., 2017). Försämrad sömn och mardrömmar gav upphov till trötthet och hade 

en negativ effekt på det dagliga livet (Andersson et al., 2013).  De som hade sömnsvårigheter 

beskrev perioder där tröttheten tog över deras liv och påverkade förmågan att hantera även 
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de enklaste sysslor eller aktiviteter. “You don’t have the strength, Nothing is fun; absolutely 

nothing is fun. [Pause] You can’t make yourself do things as you don’t have the strength; 

you simply feel that everything is shit.” (Andersson et al., 2013, s. 765).  

 

Sömnsvårigheter uppgavs hos 15% (n=128) och var av statistisk signifikans (P<0.01) (Thylén 

& Brännström, 2015). Statistisk signifikans fanns även gällande de 25% (n=145) vilka 

rapporterade regelbundna sömnsvårigheter som orsakade trötthet (P=0.01) (Brink, Alsén, 

Herlitz, Kjellgren & Cliffordson, 2012). 

En ny form av trötthet 

Fatigue var ett vanligt förekommande symtom efter hjärtinfarkt (Gwaltney et al., 2017; 

Fredriksson-Larsson et al., 2013; Sjöström-Strand et al., 2011).  Fatigue kunde upplevas som 

en oväntad motkraft som var ett hinder till att vara aktiv trots att viljan fanns. Det var en ny, 

okontrollerbar och bekymmersam upplevelse av minskad förmåga att ta initiativ till 

aktivitet. Personer beskrev att de var oförmögna att agera och därför förhandlade med sig 

själva att skjuta på sysslor till en annan dag (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Det dagliga 

livet påverkades av den överväldigande fysiska och mentala tröttheten som ibland kändes 

omöjlig att hantera (Andersson et al., 2013). Varje dag behövde planeras och organiseras 

noggrant för att de skulle ha tillräckligt med energi hela dagen (Andersson et al., 2013; 

Fredriksson-Larsson et al., 2013). Personer kände sig begränsade i sin strävan att utöva 

intressen som gav dem glädje, meningsfullhet och social stimulans (Simonÿ et al., 2016). 

Känslan av fatigue kunde vara svår att förstå och därför uppkom negativa känslor som 

irritation och sorgsenhet. Förlusten av tillgänglig energi för att agera kunde vara förvirrande 

och ibland trodde personer att det var ett möjligt symtom på depression (Fredriksson-

Larsson et al., 2013). Ett år efter hjärtinfarkten rapporterade personer fortfarande fatigue 

(Junehag et al., 2014) och det kunde även upplevas efter fem år (Sjöström-Strand et al., 2011).  

 

Hos 53% (n=145) upplevdes fatigue ibland, ofta eller alltid medan 47% nästan inte upplevde 

någon fatigue alls (p=0.021) (Brink et al., 2012). När personer upplevde mer fatigue skattade 

de sin fysiska hälsa lägre. Fatigue minskade signifikant efter två år (P=0.005) men 48% 

(n=155) uppgav fortfarande att det var ett ihållande symtom (Alsén & Brink, 2013).  
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Fysisk påverkan 

Personer beskrev att de upplevde en känsla av misslyckande när deras kroppar var beroende 

av olika sorters läkemedel och önskade att minska på dem i så stor utsträckning som möjligt 

(Sjöström-Strand et al., 2011). En del personer associerade läkemedel till svaghet och 

sjukdom vilket kunde skapa en känsla av kontrollförlust i olika aspekter av livet (Merrit et 

al., 2017). Det uttrycktes en oro över de sekundära följderna av läkemedlen (Merrit et al., 

2017; Sjöström-Strand et al., 2011), vilket kunde ses hos en del personer även efter fem år 

(Sjöström-Strand et al., 2011). 

 

Personer försökte förändra sitt dagliga liv för att minska stress och trots att de var bestämda 

att lyckas var det svårare än förväntat. Det fanns en varierande följsamhet till 

livsstilsförändringar, vissa kunde ändra livsstil direkt medan andra behövde tid för 

reflektion (Sjöström-Strand et al., 2011). En del personer kände att de inte behövde göra 

några större förändringar i sina liv då de ansåg att de redan hade en hälsosam kosthållning 

samt tillräckligt med motion. Andra var medvetna om behovet av att sluta röka, men ansåg 

inte att det var ett alternativ (Fålun et al., 2016). Trots att behovet att ändra sin livsstil var 

känt ansågs det att förändringar skulle påverka livet negativt och vara svåra att upprätthålla. 

Personer beskrev känslor av stress kring att vara tvungna att motionera under 

tillfrisknandet. När personer hade bytt till en hälsosam livsstil och brutit gamla vanor 

upplevdes det som positivt och värdefullt (Junehag et al., 2014). 

Omvärdering av livet 

Att drabbas av hjärtinfarkt kunde beskrivas som en vändpunkt i livet (Fålun et al., 2016; 

Junehag et al., 2014; Merrit et al., 2017), eller som en varning om hur tunn linjen var mellan 

liv och död (Andersson et al., 2013).  Personer beskrev att dagen de fick sin hjärtinfarkt 

markerade en övergång till ett nytt kapitel i deras dagliga liv. De började förstå att det fanns 

många fler aspekter av sjukdomen än att överleva den akuta händelsen (Simonÿ et al., 2016). 

En upplevelse av att inte längre kunna lita på sina kroppar kunde göra att existensen blev 

ifrågasatt (Andersson et al., 2013; Sjöström-Strand et al., 2010). Livet kunde upplevas att det 

hade blivit skört och de förstod att livet var värdefullt och kanske aldrig mer skulle bli 

detsamma (Fålun et al., 2016; Simonÿ et al., 2016). “I tell my husband that we shall do what 
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we want to do. The day will appear soon enough when it’s too late” (Fålun et al., 2016,  s. 

498). 

  

Att ha genomgått hjärtinfarkt kunde vara relaterat till följder som upplevdes positiva. Det 

inkluderade möjligheten av att förbättra sin inre styrka, se på den ljusa sidan av livet och 

vikten av att uppskatta livet så länge som möjligt. Det ansågs vara viktigt för att kunna 

anpassa sig till det dagliga livet (Fålun et al., 2016). Chocken att få hjärtinfarkt gjorde att 

personer omvärderade sina prioriteringar i livet (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Merrit et 

al., 2017). De hade fått en insikt i att livet är kort och ställde sig frågan om vad som 

egentligen var viktigt (Merrit et al., 2017). Risktagande aktiviteter, materiella ägodelar eller 

arbete prioriterades inte längre trots att det hade varit viktigt innan hjärtinfarkten. Istället 

värderades möjligheten att spendera kvalitetstid med familjemedlemmar (Andersson et al., 

2013). Personer uttryckte tacksamhet för sin framtid och att ha fått en andra chans i livet 

(Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014; Sjöström-Strand et al., 2011). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att säkerställa att de inkluderade artiklarna var peer reviewed användes det som en 

avgränsning i Cinahl och PsycINFO. I PubMed fanns inte den avgränsningsmöjligheten och 

därför kontrollerades de artiklarna i Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com) som 

kunde konstatera om artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift som var peer 

reviewed. Utöver det genomfördes en manuell kontroll då Östlundh (2017, s. 79) beskriver 

att peer reviewed inte säkerställer att enskilda artiklar är vetenskapliga. Den manuella 

kontrollen utfördes utifrån Segestens (2017, s.49–51) beskrivning av att en vetenskaplig 

artikel ska presentera ny kunskap och ha ett granskningsbart upplägg som innefattar 

bakgrund, metod, resultat, diskussion och referenser (ibid.). Genom användandet av 

avgränsning, Ulrichsweb och manuell kontroll kunde artiklarnas vetenskaplighet bekräftas. 

 

Vilken information som finns tillgänglig samt hur samhället ser ut påverkar personers 

upplevelse av sjukdom. För att belysa hur det dagliga livet kunde se ut med tanke på 

förutsättningar i dagens samhälle och sjukvård valdes en tioårsperiod som begränsning. Det 
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var en styrka då aktuell forskning utifrån tidsenliga förutsättningar ger en rättvisande bild 

över hur problemområdet ser ut idag.  

  

Litteraturöversikten hade bred kontext då de enda kriterier deltagare behövde uppfylla var 

en ålder på minst 18 år och att de hade genomgått hjärtinfarkt. Det gav en bred bild över hur 

det dagliga livet kunde se ut men resultatet hade kunnat bli annorlunda om en smalare 

ålderskategori hade belysts, likväl om en specifik tidsintervall efter hjärtinfarkt hade valts. 

Syftet var dock att få ett brett perspektiv på det dagliga livet vilket uppnåddes genom att ha 

en bred kontext. Personer sågs som individer och inte som en man eller kvinna och därför 

gjordes ingen avgränsning gällande kön. Män är dock överrepresenterade i samtliga 

inkluderade artiklar, förutom den med enbart kvinnor. Det kan ha berott på att fler män 

drabbas av hjärtinfarkt. På grund av att det inte är en jämn fördelning av könen i materialet 

går det inte att säkerställa generaliserbarheten av resultatet till både män och kvinnor.  

 

Några av artiklarna återfanns i flera sökningar, vilket enligt Polit och Beck (2017, s. 497) 

tyder på trovärdighet och datamättnad. Till resultatet inkluderades åtta artiklar med 

kvalitativ metod och åtta med kvantitativ metod. Enligt Friberg (2017, s. 129) ger kvalitativ 

forskning en ökad förståelse för hur personer upplever en situation (ibid.). Kvantitativ 

forskning kan bidra med ej analyserad data i form av frekvensdistribution samt analyserad 

data som kan påvisa statistisk signifikans (Polit & Beck, 2017, s. 358, 382). Det ansågs vara en 

styrka att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar då resultatets trovärdighet 

kunde stärkas genom kombinationen av upplevelser och berättelser, frekvensdistribution 

och statistiskt signifikanta data.  

 

Sökmotorerna Cinahl, PubMed och PsycINFO valdes ut för få fram relevanta artiklar inom 

syftets område. Enligt Polit och Beck (2017, s. 92) är Cinahl och PubMed särskilt användbara 

databaser för litteratursökning när det gäller omvårdnadsområden, men även PsycINFO kan 

anses vara passande. Alla sökmotorer gav relevanta artiklar som kunde inkluderas i 

litteraturöversikten. Sökordet myocardial infarction användes i samtliga sökningar för att 

säkerställa att artiklarna skulle vara inom korrekt område. Sedan kombinerades ordet med 

olika sökord för att hitta artiklar om det dagliga livet efter hjärtinfarkt. Utöver att det dagliga 
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livet översattes till daily life användes synonyma sökalternativ. Som stöd i urvalet av 

relevanta sökord för upplevelser av det dagliga livet användes Karolinska Institutets (2013) 

lista med termer för upplevelser i olika former. Träffarna som erhölls med de utvalda orden 

ansågs relevanta för syftet, speglade olika aspekter i det dagliga livet efter hjärtinfarkt och 

gav den önskade breda kontexten till litteraturöversikten. 

 

Urvalsprocessen, relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen skedde till en början 

enskilt för att individuella uppfattningar skulle kunna jämföras. Det gjorde att risken för 

feltolkning minskades när en samstämmighet kunde konstateras. För att en studie skulle 

bedömas ha hög kvalitet krävdes att samtliga granskade delar var genomförda på ett sätt 

som indikerade hög vetenskaplig standard. Enligt Polit och Beck (2017, s. 652) bör studiers 

kvalitet utvärderas för att fastställa tillförlitligheten (ibid.). Genom att enbart inkludera 

artiklar som bedömts ha hög kvalitet säkerställdes en god tillförlitlighet till 

litteraturöversiktens resultat. 

 

Analysarbetet genomfördes med noggrannhet och tydlig struktur. Det var en styrka då 

materialet hanterades med intentionen att litteraturöversiktens resultat skulle bli så 

rättvisande som möjligt. I analysprocessens början sammanställdes det kvantitativa och 

kvalitativa materialet var för sig och utifrån materialet växte fyra kategorier fram. De var 

fysiskt, psykiskt, psykosocialt och existentiellt. Efter att ha läst materialet upprepade gånger 

med intention att tolka hur dagligt liv kunde se ut framkom det att rubrikerna inte var 

tillräckligt nyanserade. Därför växte tre nya kategorier fram som bedömdes spegla 

materialets innebörd på ett bättre sätt. De ansågs tydliga och logiska vilket stärktes då de 

enskilda kategoriseringarna visade på samstämmighet vid en gemensam utvärdering. Under 

analysprocessen omformades dispositionen fortlöpande och det fanns hela tiden en 

öppenhet för ändringar.  

 

För att artiklar skulle inkluderas krävdes att forskarna förde ett etiskt resonemang för att 

undvika att någon person hade kommit till skada av sitt deltagande. Polit och Beck (2017, s. 

137) beskriver att deltagande personers mänskliga rättigheter ska skyddas vid all typ av 

forskning. 
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Av inkluderade studier var 11 av 16 genomförda i Norden och övriga 5 i Amerika eller 

England, vilket gav en oavsiktligt begränsad geografisk spridning. Det ansågs vara en styrka 

då litteraturöversiktens resultat därmed kunde generera ökad överförbarhet till svensk 

sjukvård när en majoritet av studierna var utförda under nordiska förhållanden. 

Bedömningen av överförbarheten gjordes utifrån Polit & Beck (2017, s. 261) som beskriver att 

det är viktigt att vara realistisk och ställa sig frågan på vilket sätt populationerna kan skilja 

sig åt, och hur det skulle kunna påverka slutsatsen. 

 

I några inkluderade artiklar förekom två forskare återkommande, vilket kunde vara en 

svaghet då det fanns en risk att litteraturöversiktens resultat skulle färgas av en enskild 

forskare. Risken vägdes dock upp av att en professionalitet förutsattes och att fler forskare 

var delaktiga förutom i en av studierna som endast var utförd av de två återkommande 

forskarna. Den ansågs försvarbar att inkludera då studien bidrog med relevant information. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visade att det dagliga livet kunde påverkas fysiskt och socialt 

samt ge personliga konsekvenser efter hjärtinfarkt. Förändringar kunde upplevas ha både en 

negativ och positiv inverkan på dagligt liv.  

  

Det kunde ses ett samband mellan de tre grundbegreppen som ingår i känsla av 

sammanhang (KASAM) och hur personer klarade av den förändrade livssituationen 

hjärtinfarkten hade inneburit. Det observerade sambandet kan stärkas av Bergman, Malm, 

Karlsson och Berterö (2009) som menade att en persons möjligheter att återhämta sig efter 

hjärtinfarkt kan förutsägas genom graden av KASAM. 

  

Efter hjärtinfarkt kunde personer bli fysiskt begränsade vilket kunde innebära att personer 

motionerade för lite, dels av ovilja och dels av rädsla. Det här kan ha berott på för lite 

information gällande fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Begripligheten kan därför ha varit låg 

och personer hade därför det svårare att hantera sin situation. I studien av Bergman et al. 

(2009) påvisades att personer som hade en högre grad av fysisk begränsning upplevde lägre 
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KASAM (ibid.). När personer förstod att det fanns fler aspekter av sjukdomen än att 

överleva den akuta händelsen så kunde de hantera sin situation på ett bättre sätt. McCorry et 

al. (2009) belyste att personer var medvetna om att de borde vara fysiskt aktiva, men 

saknade kunskap om varför (ibid.). Sjuksköterskan bör därför bidra med kunskap och 

individanpassad information kring fysisk aktivitet för att personer ska förstå dess betydelse 

och ge förutsättningar till att välja ett aktivt liv. Nicolai et al. (2018) beskrev behovet av att få 

en mer personligt utformad information efter hjärtinfarkt medan Scott & Thompson (2003) 

belyste att den information som personer främst efterfrågade var riskfaktorer, hjärtats 

anatomi och fysiologi, läkemedel och fysisk aktivitet (ibid.). Information om vad som är 

vanliga fysiska och psykiska förändringar och vilka förändringar som bör föranleda 

vårdkontakt kan hjälpa personer att känna sig mindre rädda för att våga leva och vara aktiva 

igen.   

  

Psykiska förändringar kunde påverka personers hanterbarhet då de blev begränsade i sitt 

dagliga liv. Rädsla för fysisk aktivitet kan ha varit en av de omständigheterna som gjorde att 

personer inte längre hade samma förutsättningar för att hantera det dagliga livets olika 

aspekter. Personer kan därför behöva utforma strategier för att hantera sin nya livssituation. 

Antonovsky (1987/2005, s. 43–49) ansåg att en person behöver förståelse för situationen och 

tillgång till resurser för att uppnå begriplighet och hanterbarhet (ibid.). För att minska på 

personers upplevda begränsningar i det dagliga livet behöver sjuksköterskan vara ett stöd 

och informera om hjärtinfarktens uppkomst, symtom och följder. Då kan personer få en 

djupare förståelse och nå en högre känsla av sammanhang. Petriček, Buljan, Prljević och 

Vrcić-Keglević (2017) belyste att personer efterfrågar information kring hjärtinfarkt generellt 

men även om sin egen sjukdomsbild eftersom det underlättade anpassningen till det nya 

livet. 

 

På grund av personliga konsekvenserna som kunde uppstå efter hjärtinfarkt var det till en 

början vara svårt för en del personer att känna meningsfullhet. Det kan ha berott på att de 

kände osäkerhet kring hur livet skulle bli och att de hade förlorat delar av det liv de tidigare 

haft. När personer hade uppnått begriplighet och hanterbarhet kunde det ses att de 

omvärderade vad som var viktigt i livet och därigenom kunde de uppnå en högre grad av 
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meningsfullhet. Materiella ting och karriär som var meningsfullt innan hjärtinfarkten 

övergick till att värdera tid med närstående och en tacksamhet för att ha fått en andra chans i 

livet. Enligt Antonovsky (1987/2005, s. 45–46) uppnås meningsfullhet när personer kan 

omvärdera sitt sätt att se på händelser i livet och finna en mening med det som har hänt 

(ibid.). Att ha en oro kring vad framtiden kommer att innebära kan skapa ett lidande hos den 

enskilda individen som leder till begränsningar i det dagliga livet. Det finns nya saker att 

lära om sig själv och sin kropp då det som tidigare varit bekant och tryggt har bytts ut till 

frågor och ovisshet. Eftersom det kunde det ses en påverkan på livet fysiskt, psykiskt och i 

det sociala är det viktigt att sjuksköterskan har en helhetssyn och ser till alla behov en person 

har. Coyle (2009) belyser att när personer försöker hitta en mening i hela upplevelsen efter 

hjärtinfarkt behöver omvårdnaden ges utifrån ett holistiskt perspektiv både vad det gäller 

personen och dess omgivning. Holistisk omvårdnad styrker personen och ger en kontinuitet 

i vården (ibid.). Sjuksköterskan bör se till varje persons unika behov i omvårdnaden och 

erbjuda stöd för att hjälpa dem att nå högre grad av begriplighet och hanterbarhet och 

därigenom även högre meningsfullhet. 

Slutsats 

Hjärtinfarkten påverkar det dagliga livet genom fysiska och psykiska förändringar samt har 

en inverkan på den sociala tillvaron. Det är viktigt med förståelse hos sjuksköterskan om att 

de här förändringarna är individuella och att personer har olika förmågor och resurser till 

hantering av sin nya livssituation. Om sjuksköterskan saknar kunskap kring hjärtinfarktens 

följder för det dagliga livet kan personers liv bli mer begränsade än vad de behöver vara. 

Eftersom alla har unika behov behöver sjuksköterskan utforma individanpassad 

information, råd och stöd tillsammans med den enskilda individen. Då kan sjuksköterskan 

ge en omvårdnad med helhetssyn och stödja personen i återhämtningen. Ytterligare 

forskning kring vilken typ av information och stöd personer önskar efter hjärtinfarkt kan 

vara behjälplig i utvecklingen av omvårdnaden inom området. 
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Bilaga 1 

Översikt av inkluderade artiklar. 

 
Författare 
Årtal 
Land  

  
Studiens syfte  

 
Typ av studie  

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Datainsamling 
Analys  

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Andersson et 

al. (2013) 
Sverige 

Att klargöra yngre 

personers (< 55 år) 

erfarenheter under det 

första året efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 

fenomeno-

logisk 

hermeneutisk  

 17 (2) Narrativa 

intervjuer. 
Analysen 

gjordes genom 

naiv läsning, 

tematisk 

strukturell 

analys och 

omfattande 

förståelse. 

Det var en existentiell, 

fysisk och emotionell 

kamp för att återfå 

fotfästet och balansen i 

det dagliga livet. Efter 

den livshotande 

händelsen genomgick 

personerna en process 

för att skapa en ny 

mening i livet. Brist på 

energi påverkade livet. 

Hög 

kvalitet 
 

Alsén & 

Brink. (2013) 
Sverige 

Undersöka 

förändringar i 

rapporterad fatigue 

och depression fyra 

månader samt två år 

efter hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

Longitudinell 
 155 (49) Fråge-formulär 

Statistisk 

analys, SPSS. 
 

Rapporterad fatigue 

minskade från fyra 

månader till två år 

efter hjärtinfarkt. Efter  
två år rapporterade 18 

% depression 

tillsammans med 

fatigue, och 30 % 

rapporterade  fatigue 

utan depression. 

Hög 

kvalitet 

Brink et al. 

(2012) 

Sverige 

Att identifiera det 

förutsägbara värdet av 

skattad självförmåga 

och belysa faktorer 

mellan skattad 

självförmåga och 

HRQoL hos personer 

som haft hjärtinfarkt 

Kvantitativ 
Longitudinell 

 145 (23) Fråge-formulär  
Deskriptiv 

statistisk 

analys, T-test, 

SF-36 

Generell skattad 

självförmåga som 

mättes fyra månader 

efter hjärtinfarkt var 

positivt relaterad till 

fysisk och mental 

hälsorelaterad 

livskvalitetet två år 

efter hjärtinfarkt. 
Fatigue, ofta eller 

alltid, rapporterades 

hos 28%. 

Sömnsvårigheter 

upplevdes regelbundet 

hos 25%. 

Hög 

kvalitet 

Brändström 

et al. (2009) 

Sverige 

Att utvärdera fysisk 

aktivitet sex månader 

efter en akut 

hjärtinfarkt, att 

jämföra 

självrapporterad 

aktivitet med 

stegräknare och 

utforska sambanden 

mellan patienternas 

demografiska 

karaktärsdrag, 

medicinska faktorer, 

HRQoL och fysisk 

aktivitet. 

Kvantitativ 
Tvärsnitts-

studie 

 89 (0) Stegräknare & 

frågeformulär 
Deskriptiv 

analys, SPSS 

14.0, Pearson, 

Spearman. 

Sex månader efter 

hjärtinfarkt var fysisk 

aktivitet otillräcklig 

hos majoriteten av 

deltagarna. 

Hög 

kvalitet 
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Fredriksson- 
Larsson  
et al. (2013) 

Sverige 

Undersöka personers 

upplevelser och 

konsekvenserna av 

fatigue och 

strategierna för att 

hantera dem, två 

månader efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
Grundad teori 

 18 (0) Intervjuer. 
Innehålls-

analys. 

Två månader efter 

hjärtinfarkten 

påverkades fortfarande 

det dagliga livet 

negativt av fatigue. 

Hög 

kvalitet 

Fålun et al. 

(2016) 

Norge 

Att vid utskrivning 

identifiera mål, 

resurser och barriärer 

till framtida livsstils- 
förändringar hos 

hjärtinfarkts- 
patienter 

Kvalitativ, 
deskriptiv och 

utforskande 

design 

 20 (0) Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 
Innehålls-

analys. 

Deltagare var 

motiverade att 

genomföra 

livsstilsförändringar 

och funderade på att ta 

livet i en ny riktning 

med förändrat 

livsperspektiv. De 

kämpade med att 

förstå kontexten kring 

att leva med en 

hjärtinfarkt, hantera 

symtom och förstå 

orsakerna till varför de 

drabbats. Några ville 

fortsätta med sin 

tidigare livsstil och 

leva så normalt som 

möjligt. 

Hög 

kvalitet 
 

Gwaltney et 

al. (2017) 

Amerika 

Att övergripande 

utvärdera patienternas 

beskrivningar av 

“nyckel”-symtom och 

funktionella 

begränsningar som 

upplevts det första 

året efter 

hjärtinfarkten. 

Kvalitativ 
Tvärsnitts-

studie 

 38 (0) Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 
Innehålls-

analys. 

Deltagarna upplevde 

generell trötthet, 

förlust av både mental 

och fysisk energi samt 

motivation. 

Bröstsmärta och 

obehag, 

sömnstörningar och 

andfåddhet var också 

vanligt. Därtill 

rapporterades oro, 

depression och 

påverkan på relationer 

samt sociala 

aktiviteter. Nästan 

hälften av alla symtom 

var relaterade till 

fatigue.   

Hög 

kvalitet 

Junehag et al. 

(2014) 

Sverige 

Beskriva individuella 

uppfattningar om 

personers livsstil och 

stöd 1 år efter akut 

hjärtinfarkt, med eller 

utan mentorsskap. 
 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design.  

20 (0) 
 

Intervjuer. 
Innehålls-

analys. 
 

De med och utan 

mentorer hade både 

likheter och tendenser 

till variation i 

uppfattning, med både 

positiv och negativ syn 

på livet. Deltagarna 

var medvetna om 

nödvändigheten av en 

hälsosam livsstil men 

vissa motarbetade det. 

De önskade att leva 

som tidigare och alla 

såg ljust på framtiden.  
 

 

 

Hög 

kvalitet 
 



MITTUNIVERSITETET   

       

 
 

Leifheit- 
Limson et al. 

(2012) 

Amerika 

Att undersöka 

förändringar i socialt 

stöd under tidig 

återhämtning efter en 

akut hjärtinfarkt och 

fastställa om dessa 

förändringar påverkar 

utfallet inom det första 

året. 

Kvantitativ, 
prospektiv 

studie. 

2498 (547) Intervjuer. 
Statistisk 

analys, 

Pearson, Chi-

square, SAS. 

Personer med 

försämrat stöd hade 

större risk för 

kärlkramp, lägre 

livskvalitet, sämre 

mental funktion och 

mer depressiva 

symtom. Personer med 

förbättrat stöd hade 

bättre resultat än de 

med genomgående 

lågt stöd. 

Hög 

kvalitet 
 

Merrit et al. 

(2017) 

England 

Att förstå hur några 

män under 45 år 

anpassade sig till och 

hur hjärtinfarkten 

kunde ge mening. 

Kvalitativ, 

fenomeno-

logisk 
studie 
 

 10 (0) Intervjuer. 

Tolkande 

fenomeno-

logisk analys 

Tre huvudteman. 1. 

Att vara mindre 

manlig (styrka, 

självständighet, att 

kunna försörja 

familjen). 2. Kortare 

horisont (förkortad 

framtid och att vara 

tvungen att prioritera). 

3. Livet förlorar sin 

färg (förlust av glädje 

relaterat till 

livsstilsförändringar 

som fått göras). 

Hög 

kvalitet 

Mollon & 

Bhattacharjee 
(2017) 
Amerika 

  

Att bestämma om det 

fanns en skillnad i 

HRQoL domäner hos 

hjärtinfarktsöverlevare 

jämfört med matchad 

kontrollgrupp 
 

Kvantitativ, 
retrospektiv, 

tvärsnitt, 
matchad fall- 
kontrollstudie 

16 729 (0) Fråge-formulär 

statistisk 

analys, BRFSS, 
Chi-square test 

Hjärtinfarktsöverlevare 

upplevde lägre 

HRQoL i domäner som 

generell hälsa, fysisk 

hälsa, daglig aktivitet 

och mental hälsa 

jämfört med generell 

population. 

Hög 

kvalitet 

Shah et al. 

(2012) 

Amerika 

Undersöka sambandet 

mellan 

självrapporterad 

ekonomisk stress och 

hälsoutfall 

Kvantitativ, 
longitudinell 

2344 (111) Intervju och 

frågeformulär. 
Statistisk 

analys, Chi-

square, Fisher 

exact 

De som hade hög 

ekonomisk stress var 

mer sannolikt att ha 

sämre fysisk och 

mental hälsa, 

livskvalitet och mer 

kärlkramp. Det fanns 

en större risk att bli 

återinlagd inom ett år 

för de med hög 

ekonomisk stress. 

Hög 

kvalitet 

Simonÿ et al. 

(2016) 

Danmark 

Att vinna djupare 

förståelse över hur 

patienter som blivit 

påverkade av en 

mindre hjärtinfarkt 

upplever sina 

livssituationer när de 

följer hjärt- 
rehabilitation 

Kvalitativ 
fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie 

 11 (2) Fokusgrupp- 
intervjuer & 

individuella 

intervjuer 
Naiv 

förståelse, 
strukturell 

analys och 

kritisk tolkning 

och diskussion 

Deltagare upplevde att 

de blivit tvingade in i 

omskakande livsresa. 

Tre teman. 1. Svårighet 

att acceptera 

(sårbarhet, 

hjälplöshet). 2. Förstå 

att livet blivit mer 

skört (att inse att 

sjukdomen är kronisk 

och livshotande). 3. Ett 

förändrat liv (att 

anpassa sig till nya 

begränsningar i det 

dagliga livet) 

Hög 

kvalitet 
 



MITTUNIVERSITETET   

       

 
 

Sjöström- 
Strand et al. 

(2010)  

Sverige 

Att utforska och 

beskriva hur kvinnor 

uppfattade sin hälsa 

och dagliga liv fem år 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
utforskande, 

deskriptiv 

design 

inspirerad av 

fenomenografi 

(empiri) 

 12 (2) Intervjuer 
Fenomeno- 

logisk analys 

Kvinnorna upplevde 

att hjärtinfarkten 

orsakade 

begränsningar även 

efter fem år. De 

upplevde fysisk 

begränsning, fatigue 

och även andra 

klagomål på hälsan. 

Många av kvinnorna 

hade tankar om att få 

en ny hjärtinfarkt. 

Några av kvinnorna 

var tacksamma och 

beskrev det som att de 

fått en andra chans. 
 

 

Hög 

kvalitet 
 

Smedegaard 

et al. (2017) 

Danmark 

Undersöka återgång 

till arbete och 

påföljande avslutning 

av anställning efter 

hjärtinfarkt. Bedöma 

riskfaktorer 

associerade med att 

inte återgå till arbetet 

och/eller påföljande 

avslutning av 

anställning. 

Kvantitativ 
retrospektiv 

kohortstudie 

22 394 (0) 

 

 

Databas-

sökning 
Statistisk 

analys,  

Inom ett år hade 91,1% 

återvänt till arbetet 

men ett år efter att de 

hade återvänt så hade 

24.2% av dem avslutat 

sin anställning och fick 

socialbidrag. 
 

  

Hög 

kvalitet 

Thylén & 

Brännström 

(2015) 

Sverige 

Att utforska och 

jämföra hur de som 

har en partner och har 

fått sin första 

hjärtinfarkt skattar sin 

intima relation 

avseende nöjdhet och 

sin sexuella funktion 

före hjärtinfarkten 

jämfört med ett år 

efter händelsen. 

Kvantitativ 
deskriptiv och 

utforskande 

Longitudinell 

128 (52) 

var med 

från 

början. 

Fråge-formulär 
Statistisk 

analys, T-test, 

Mann 

Whitney, U-

test 

Majoriteten var sexuell 

aktiva före (86%) 

hjärtinfarkten, likväl 

som efter (80%). Hög 

nöjdhet rapporterades 

med intima relationer.  
Både män och kvinnor 

njöt av sexuell aktivitet 

mindre ofta det 

följande året efter 

hjärtinfarkt. 
 

Hög 

kvalitet 

  



MITTUNIVERSITETET   

       

 
 

Bilaga 2 

 
Inkluderade artiklar 

 
Fysiska förändringar 
(10 artiklar) 

Inverkan på den 
sociala tillvaron 
(11 artiklar) 

Personliga 
konsekvenser 
(12 artiklar) 

Andersson et al. (2013) X X X 
Alsén & Brink (2013) 

  
X 

Brink et al. (2012) 
  

X 
Brändström et al. (2009) X 

  

Fredriksson-Larsson et al. 

(2013) 
X X X 

Fålun et al. (2016) 
  

X 
Gwaltney et al. (2017) X X X 

Junehag et al. (2014) X X X 
Leifheit-Limson et al. (2012) 

 
X 

 

Merrit et al. (2017) X X X 
Mollon & Bhattacharjee (2017) X X X 

Shah et al. (2012) 
 

X 
 

Simonÿ et al. (2016) X X X 
Sjöström-Strand et al. (2010) X X X 

Smedegaard et al. (2017) 
 

X 
 

Thylén & Brännström (2015) X 
 

X 
      Figur 5. Översikt av vilka artiklar som ingår i de olika kategorierna.  

 


